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Processo TC 02588/18
Origem: Secretaria de Estado da Educação
Natureza: Licitações e Contratos – Inexigibilidade - Recurso de Apelação
Responsável: Aléssio Trindade de Barros (ex-Gestor)
Advogada: Ana Cristina Costa Barreto (OAB-PB 12699)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
RECURSO DE APELAÇÃO. LICITAÇÃO E CONTRATO.
Inexigibilidade de Licitação. Secretaria de Estado da Educação.
Aquisição de Metodologia Pedagógica Liga pela Paz. Recurso de
Reconsideração. Conhecimento. Não Provimento. Tempestividade.
Legitimidade. Provimento do apelo. Desconstituir a multa aplicada
ao Senhor Aléssio Trindade de Barros, Manutenção dos demais
termos da decisão. Arquivamento.
ACÓRDÃO APL – TC 00135/22

RELATÓRIO
Cuida-se da análise de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Gestor da Secretaria de
Estado da Educação, Senhor ALÉSSIO TRINDADE DE BARROS, em face do Acórdão AC1 – TC
01564/19, prolatado pela Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, mantido pelo Acórdão AC1 – TC
00750/20, quando do exame de Recurso de Reconsideração, referente à análise do procedimento
licitatório de Inexigibilidade de Licitação 025/2017 e do Contrato 103/2017, materializados pela
Secretaria de Estado da Educação (SEE), objetivando a aquisição de 84.919 livros Educação para a vida:
Educação Emocional e Social / Cultura de Paz - Coleção Educação para a vida: Compreensão, Diálogo
e Perdão: educando e 1538 livros Educação para a vida: Educação Emocional e Social / Cultura de Paz
– Coleção Educação para avida: Auto Estima: educador, para que sejam distribuídos aos alunos que
estejam cursando a 1ª e 2ª série do ensino médio na rede estadual e a 2 (dois) professores por escola,
atendendo às metas estabelecidas pela SEE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Termo de Referência e no Contrato, no valor total de R$9.337.356,00.
Depois de ultimada a instrução inicial, foi proferida a decisão originária (Acórdão AC1 –
TC 01504/18), fls. 211/213, mediante a qual os membros da Primeira Câmara desta Corte de Contas, em
harmonia com a Auditoria e o Ministério Público de Contas, dentre outras deliberações, decidiram julgar
regulares a Inexigibilidade de Licitação 025/2017, o Contrato 103/2017 e seu 1º Termo Aditivo, bem
determinar o arquivamento dos autos.
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Veja-se a parte dispositiva daquele decisum:

O Ministério Público de Contas, por meio da Procuradora Isabella Barbosa Marinho
Falcão, apresentou Recursos de Reconsideração (fls. 221/238), almejando reformar a decisão
inicialmente proferida.
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Depois de concluída a instrução do Recurso de Reconsideração, os membros daquele
Órgão Fracionário, por meio do Acórdão AC1 - TC 01564/19 (fls. 314/319), decidiram conhecer do
recurso interposto e, no mérito, pelo provimento parcial. Veja-se a parte dispositiva da decisão:
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Irresignado, o ex-Gestor apresentou Recurso de Reconsideração, fls. 322/335, sobre o
qual, depois de concluída a instrução, os membros daquele Órgão Fracionário, por meio do Acórdão
AC1 - TC 00750/20 (fls. 372/377), decidiram lhe negar provimento. Eis a parte dispositiva da decisão:
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Nessa assentada, o Senhor ALESSIO TRINDADE DE BARROS, por meio do
Documento TC 40210/20 (fls. 383/420), manejou o presente Recurso de Apelação, vindicando a reforma
do Acórdão AC1 – TC 00750/20, para julgar regular o procedimento e desconsiderar a multa aplicada.
A matéria seguiu para análise da Unidade Técnica, a qual confeccionou relatório de
Recurso de Apelação (fls. 427/448), concluindo da seguinte forma:

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de Contas, em parecer de lavra do
Procurador Bradson Tiberio Luna Camelo (fls. 451/454), pugnou nos seguintes termos:

O processo foi agendado para esta sessão, com as notificações de estilo, fl. 455.
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VOTO DO RELATOR
Preliminarmente, a decisão recorrida foi publicada em 04/06/2020 (fl. 378) e o recurso
interposto em 28/06/2020 (fl. 420), ou seja, dentro do prazo recursal, conforme certidão à fl. 422. Assim,
o recurso é adequado, tempestivo e advindo de legítima interessada, devidamente representada, podendo,
assim, abrir trânsito rumo ao julgamento de sua substância.
No mérito, conforme se extrai da decisão de fls. 314/319, o procedimento foi considerado
irregular ante a ausência de enquadramento como inexigibilidade de licitação, pois haveria a presença
de outras empresas fornecendo o material contratado. Em síntese, os argumentos trazidos, no recurso,
pelo Ministério Público de Contas, foram:
a) a existência de várias empresa e instituições que poderiam fornecer o material e os
cursos de formação para professores sobre o assunto, em clara evidência de que não se tratava de objeto
passível de contratação por inexigibilidade de licitação, tais como:
1. Escola da Inteligência, do prof. Augusto Cury;
2. ASEC – Associação pela Saúde Emocional de Crianças; e
3. NEEMOC – Núcleo de Educação Emocional do Centro de Educação da UFPB.
b) a escolha do fornecedor foi evidenciada de forma de genérica, sem maiores
fundamentos ou estudos técnicos sobre a mesma possuir uma proposta alinhada aos esforços de
enfrentamento da violência pela dita Secretaria;
Por conseguinte, concluiu não existir inviabilidade de competição entre os possíveis
fornecedores por força da exclusividade de produção ou comercialização de determinado produto, e que
nos casos de aquisição por exclusividade deste tipo de material não bastava que se apresentasse a
comprovação da exclusividade do fornecedor, mas também que se comprovasse que somente aquele
produto, com suas características especialíssimas, conseguisse atender às necessidades do interesse
público.
Conforme análise, fls. 300/307, o fato que motivou a Unidade Técnica a modificar seu
entendimento inicial, fls. 204/205, para considerar irregular o procedimento, teve a seguinte justificativa:

7/73

Processo TC 02588/18

8/73

Processo TC 02588/18

9/73

Processo TC 02588/18
O ex-Gestor apresentou recurso, fls. 322/335, no qual, após análise da Unidade Técnica,
fls. 342/355, e do Ministério Público de Contas, fls. 358/370, foi proferida decisão por meio do Acórdão
AC1 - TC 00750/20, mantendo a irregularidade do procedimento.
O ex-Gestor, agora, apresentou Recuso de Apelação, fls. 383/420, alegando, em suma,
que: o procedimento de inexigibilidade seguiu as regras da Lei de Licitações; foi devidamente instruído
com parecer técnico profissional dos membros da Comissão de Avaliação do Livro Didático da
Secretaria de Estado da Educação (fls. 28 e 29); o material é composto por uma série de livros e mídias
audiovisuais, obras e infográficos temáticos, proporcionando aos seus leitores o desenvolvimento
intelectual ancorado em estratégias psicopedagógicas que visam desenvolver um aprendizado voltado
para a uma cultura de paz e não violência; o material também é composto por uma implantação da
metodologia em sala de aula, bem como o monitoramento do desenvolvimento das aulas durante o
período de execução do programa e posterior avaliação de seus resultados. Consta carta de exclusividade,
atendendo ao art. 25, I da Lei 8.666/93. Apresentou atestado de capacidade técnica, fl. 23. Alegou que
no Processo TC 09266/10 opinou-se favoravelmente pela realização do procedimento de inexigibilidade
em razão da apresentação da declaração de exclusividade.
A Unidade Técnica, fls. 427/448, não acatou os argumentos apresentados, pois entendeu
que:
“Ademais, justifica tratar-se de exclusividade não no conteúdo, mas sim no fornecimento
exclusivo pela contratada do material visado, entretanto, ao gestor cabe dizer que além do fornecedor
exclusivo, o conteúdo deve pesar para uma tomada de decisão.
Portanto, em que pese à arguição interposta, vê-se que a Defesa não apresentou
elementos hábeis a comprovar que o objeto adquirido por inexigibilidade seja a única opção hábil a
atender os requisitos necessários, nem tampouco logrou êxito em comprovar objetivamente a
inexistência de outras, alternativas, igualmente hábeis ao atendimento dos requisitos normatizados.
No presente caso denota incabível a contratação direta por inexigibilidade de licitação
para o objeto adquirido por existirem diversas alternativas no mercado plenamente conformes às
exigências normatizadas. Portanto, o Recorrente tentou, mas técnica e/ou juridicamente não conseguiu
convencer esta Auditoria de que a inexigibilidade de licitação era solução para aquisição do objeto em
disceptação.
Não se têm nos autos, notícias da comissão de julgamento formado por
professores/educadores, os quais analisaram e avaliaram os livros da Inteligência, se houve a
comparação com livros de outros autores e/ou editores sobre o tema. O Parecer Pedagógico informa
que o tema é muito importante para dar suporte complementar aos alunos.
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(...)
Denota-se assim, que a coleção temática em comento pode ser excelente quanto ao seu
conteúdo, entretanto, deve ser comparado com outras, tanto, do ponto de vista didático, como
financeiro. Somente pela verificação de conteúdo de um único fornecedor, a competição está
inviabilizada de pronto. A empresa pode ser única registrada na CBL para comercializar com esse
título, conforme abaixo, entretanto, sobre a temática há no mercado outros competidores que não foram
chamados para serem avaliados. Portanto, não foi demonstrada a inviabilidade de competição.
Assim, pode ter havido um direcionamento para a contração exclusiva, haja vista que,
com o mesmo conteúdo temático tem muitos autores no mercado ávidos por uma chance de ser
demonstrado e/ou avaliado o seu produto pedagógico e/ou científico.
Ressalte-se que a Câmara Brasileira de Livros informa apenas que tal coleção, periódico
e ou/livros são de edição, publicação e comercialização exclusiva de tal editora, ali registrado.
Entretanto, a CBL não informa a existência de conteúdo único. Pois assim, era tolher outros autores
e/ou pensadores. Na verdade, com esse título Educação para a vida há milhares autores de livros e
editores, embora, não seja idêntico o conteúdo, pois cada produção intelectual tem sua individualidade,
mas, pode haver produto similar.
A escolha para a aquisição pelo administrador público deve basear-se em avaliar e
demonstrar tecnicamente, qual o melhor conteúdo didático e programático se encaixa no padrão que
se quer atingir, tudo em prol do interesse público. E assim, não pode direcionar a sua aquisição para
determinada empresa em detrimento de outra, mesmo que na sua concepção este ou aquele produto seja
mais adequado. Essa especialidade deve ser devidamente comprovada.
(...)
Ressalte-se que no procedimento de inexigibilidade não se exige apenas a comprovação
de exclusividade, mas todo o processo que envolve a contratação deve estar pautado nos princípios
norteadores da administração pública.
Esse procedimento deve conter elementos capazes de auferir convencimento, de que é
impossível a licitação em vista do objeto único (unicidade) e/ou impossível o confronto, dado a
inexistência de empresa no mercado para esse fim.
A empresa Editora Inteligência Relacional Eireli pode ser a única a comercializar tal
coleção, todavia, esta posição tem que ser conjugada com outros fatores, preço e qualidade, para que
não haja o direcionamento. Portanto, não foi demonstrada a inviabilidade de competição.”
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O Ministério Público de Contas, fls. 451/454, concordou com a Unidade Técnica.
Conforme consta nos autos, o procedimento licitatório de Inexigibilidade de Licitação
025/2017 e do Contrato 103/2017, materializados pela Secretaria de Estado da Educação (SEE),
objetivou a aquisição de material sob a Metodologia Pedagógica Liga pela Paz, composta por 84.919
livros Educação para a vida: Educação Emocional e Social / Cultura de Paz - Coleção Educação para a
vida: Compreensão, Diálogo e Perdão: educando e 1538 livros Educação para a vida: Educação
Emocional e Social / Cultura de Paz – Coleção Educação para avida: Auto Estima: educador, para que
sejam distribuídos aos alunos que estejam cursando a 1ª e 2ª série do ensino médio na rede estadual e a
2 (dois) professores por escola, atendendo às metas estabelecidas pela SEE, conforme se traduz da
Justificativa da Necessidade da Aquisição e do Contrato (fls. 27 e 105). Importante ressaltar que a
referida Metodologia Pedagógica Liga pela Paz vem sendo aplicada nas escolas públicas estaduais desde
o exercício de 2014, conforme conta no Processo TC 08632/14.
Como se pode constatar, a Unidade Técnica, assim como o Ministério Público de Contas,
entendeu pela irregularidade do procedimento de inexigibilidade ante a ausência de comprovação do
enquadramento no art. 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93.
Os processos de aquisição, realizados pela Administração Pública, deverão estar em
conformidade com as orientações delineadas no art. 37, caput, e inciso XXI da Constituição Federal,
vejamos:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
O Procedimento de contratação, ora em análise, teve como fundamento o art. 25, inciso I
da Lei Federal 8.666/93, conforme Termo de Ratificação à fl. 4:
Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
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I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo
a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do
comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
Assim, se pode observar que a regra básica a ser observada é a de “inviabilidade de
competição”, que, a rigor, deve ser observado se o produto ou serviço é único, a abrangência da
exclusividade do fornecedor.
Convém registrar que, conforme consta, fl. 27, o produto adquirido não se restringe
apenas a compra de livros, mas de toda uma metodologia sistematizada, que contempla material
pedagógico completo, formação de educadores, acompanhamento assistido e avaliação de resultados, a
serem aplicados nas escolas públicas estaduais, vejamos:

Ainda, fl. 30, consta a descrição das responsabilidades atribuídas ao fornecedor quanto
ao método aplicado:

SOBRE A METODOLOGIA PEDAGÓGICA LIGA PELA PAZ
A Metodologia Pedagógica Liga pela Paz, objeto da contratação ora analisada, foi
qualifica pelo Ministério da Educação - MEC, como Tecnologia Educacional, e está inserida no conceito
de educação integral, conforme consta na Portaria do MEC nº 466/13 de 31 de maio de 2013, disponível
no endereço eletrônico:
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=24&data=31/05/2013
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Conforme declaração fornecida pela Câmara Brasileira do Livro, fl. 195, a empresa
INTELIGÊNCIA RELACIONAL EIRELLI possui a EXCLUSIVIDADE para editar, publicar,
distribuir e comercializar, em todo o território nacional, as obras que compõe a metodologia LIGA
PELA PAZ de autoria do Professor JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO, vejamos:
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Convém observar que o Senhor JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO (CPF 026.398.748-53)
foi titular da empresa (100% do capital social) JR ARAÚJO & ARAÚJO LTDA – Editora Inteligência
RELACIONAL (CNPJ 66.998.691/0001-72), durante o período de 03/07/1992 - 04/12/2017.
Quanto à capacidade técnica da empresa, foi anexada, fl. 23, atestado fornecido pela
Escola-modelo LYCÉE CHATEAUBRIAND localizada em Rennes, França:
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Sobre o autor da metodologia pedagógica, Professor JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO,
em pesquisa rápida na rede mundial de computadores, encontra-se a seguinte síntese curricular:
JOÃO ROBERTO DE ARAÚJO é fundador e orientador estratégico da Inteligência
Relacional, organização pioneira no Brasil em pesquisa, criação de material pedagógico e formação de
educadores para a educação emocional e social.
• Autor dos livros:
“Liga Pela Paz” para alunos do ensino fundamental.
“Educação emocional e social – um diálogo sobre Arte, Violência e Paz”.
“Ensinar a Paz – Ensaio sobre educação emocional e social”.
“Liga Pela Paz: Educando para as emoções – A Teoria na prática”.
• Mestre em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
– USP.
• Professor visitante da Universidade da Califórnia, Santa Bárbara – EUA, no Centro de
Mudanças Educacionais.
• É idealizador da Metodologia Liga Pela Paz para educação emocional e social,
qualificada pelo Ministério da Educação.
• Orientador de programas de desenvolvimento de cultura de paz e não violência, em
vários Municípios brasileiros.
• Estudioso da cultura grega antiga e ex-professor de mitologia na Faculdade de
Psicologia da Universidade de Ribeirão Preto/SP.
• Palestrante no exterior, destacando-se eventos da UNESCO em parceria com a
GLOBALNET nos seguintes países: Suíça/Genebra, Tailândia/Bangkok, Índia/Chennai,
EUA/Washington.
• Palestrante no Brasil, destacando-se: Brasília/Brasil, MEC – CONAE; Brasília/Brasil,
Câmara dos Deputados / Comissão de Educação e Cultura; Brasília/Brasil, Câmara dos Deputados /
Comissão Especial para Prevenção de Drogas; e Brasília/Brasil MEC / Programa Mais Educação.
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Ainda em consulta a rede mundial de computadores, consta informações de participação
do autor em trabalhos em comissões da Câmara dos Deputados:
https://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=0527/17&nuQuart
o=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=09:30&sgFaseSessao=&Data=18/5/2017&txApel
ido=EDUCA%C3%87%C3%83O&txFaseSessao=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20Ordin
%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=09:30&txEtapa= (Comissão da Câmara dos Deputados):

https://www.camara.leg.br/noticias/514399-professores-defendem-educacao-emocional-paramelhorar-aprendizado-de-criancas/:
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Consta, ainda, que o Método Pedagógico Liga pela Paz, foi aplicado em Rennes, na
França, na escola-modelo Lycée Chateaubriand, onde foi amplamente noticiado na imprensa
francesa, como uma pedagogia inovadora, conforme se pode constatar nos endereços eletrônicos a seguir
relacionados:
https://www.ouest-france.fr/education/enseignement/face-au-stress-ces-lyceens-apprennent-travaillerleurs-emotions-en-classe-6135118:
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https://capmagellan.com/education-emotionnelle-sociale-pedagogie-innovante-lycee-chateaubriand/:
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https://www.lycee-chateaubriand.fr/blog/reception-a-mairie-de-rennes-lhonneur-professeur-joaoroberto-de-araujo/:
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https://www.lycee-chateaubriand.fr/blog/une-pedagogie-innovante/:

https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/1/cms/espace-educ/pole-interdisciplinaire/CARDIEFormations/ep-cardie/journees-de-l-innovation/journee-academique-del.1491384765554.proxy?scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&hideMetaDatas=1&pagePath=%25
2Fdefault%252F_dyn_cG9ydGFsU2l0ZVpYTndZV05sTFdWa2RXTV9lX2RjRzlzWlMxcGJuUmxjb
VJwYzJOcGNHeHBibUZwY21VX2VfZFEwRlNSRWxGTFVadmNtMWhkR2x2Ym5NX2VfZFpY
QXRZMkZ5WkdsbA%253D%253D.Y21zOi9lc3BhY2UtZWR1Yy9wb2xlLWludGVyZGlzY2lwbGl
uYWlyZS9DQVJESUUtRm9ybWF0aW9ucy9lcC1jYXJkaWU%253D.X19OX18%253D.X19OX18%
253D.X19OX18%253D%252F_CMS_LAYOUT&pageParams=:
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https://imgs.sapo.pt/capmagellan/post/publishings/documents/publish_520_CAPMag-2.pdf (pág. 14):

https://dtna.canoprof.fr/eleve/Education%20&%20Soci%C3%A9t%C3%A9/Bibliographie%20sur%20
le%20projet%20Artepolis/activities/Fiches_Experitheque.xhtml:
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Constata-se, ainda, que a Metodologia Pedagógica Liga pela Paz foi objeto de vários
estudos acadêmicos, mestrados, doutorados e artigos científicos, em Universidades Brasileiras.
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/download/197/65/709-1?inline=1
(Trabalho Acadêmico):
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https://www.fdvmg.edu.br/uploads/ENIC/Livros/Livro_Resumos_ENIC_FDV_2021.pdf (trabalho
Acadêmico):
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https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/13184/13/12.pdf (Trabalho Acadêmico):

https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/14219/1/LBA13112018.pdf (trabalho acadêmico
- fls. 64/66):
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https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ENFC-BC9PAJ/1/maria_benegelania_pinto.pdf (trabalho
acadêmico fl. 75, 76 e 105):

https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/19461/1/Tese_vers%C3%A3o_dep%C3%B3sito_defi
nitivo_BDTD_AnaPaulaMota.pdf (Tese de Doutorado citando o projeto. Fls. 63/64):
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Além do mais, pode-se encontrar, na plataforma do YOUTUBE, diversas reportagens
televisivas sobre a aplicação da metodologia Liga pela Paz, em várias escolas do país. Inclusive, a
metodologia foi apresentada ao ex-Presidente Norte Americano Bill Clinton.
https://www.youtube.com/watch?v=yxGBVQlIT84:

https://www.youtube.com/watch?v=gwU24u8vvaY (Grupo Bandeirantes -BANDNEWS):
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https://www.youtube.com/watch?v=Hp1Xz-dqSwg (Rede MultiRIO):

https://www.youtube.com/watch?v=fry0eCSekxM (Afiliada da Rede Globo – Pernambuco – 95 escolas
municipais):
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https://www.youtube.com/watch?v=iF_p9EecaUE (RedeSul TV):

https://www.youtube.com/watch?v=piGGskYYO9U (Amazônia TV – Rondônia):
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https://www.youtube.com/watch?v=LjE1Bf1ETZM (Reportagem EPTV – Rede Globo):

https://www.youtube.com/watch?v=pAmBom6-HrE (Rede Globo - SP):
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https://www.youtube.com/watch?v=K3haZIWW7U4 (Afiliada Rede Globo – ACRE):

https://www.youtube.com/watch?v=0QUD4ZhgyjM
https://www.youtube.com/watch?v=14iXlOFupQk:
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Em uma pesquisa na rede mundial de computadores, quanto à aplicação da Metodologia
Pedagógica Liga pela Paz, são encontradas várias reportagens em todo o território nacional contendo os
resultados alcançados, os treinamentos realizados para aplicação do método, pelos entes públicos e, em
alguns casos, com a iniciativa privada que adotou a metodologia:
https://ligasolidaria.org.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RELATORIO-DE-ATIVIDADES-2016LIGA-SOLIDARIA.compressed.pdf (páginas 10, 11):
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https://redesuldenoticias.com.br/noticias/cristina-silvestri-traz-a-guarapuava-o-metodo-cultura-pelapaz/:

https://www.diariodosertao.com.br/noticias/educacao/168665/liga-pela-paz-melhorou-comportamentode-80-de-alunos-da-rede-estadual.html:
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https://www.revide.com.br/editorias/gerais/educacao-pela-paz/:

https://www.consed.org.br/noticia/governo-do-estado-inicia-formacao-de-2-500-educadores-emeducacao-emocional-e-social (treinamentos):
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https://direcionalescolas.com.br/parceria-entre-inteligencia-relacional-e-mosteiro-sao-geraldo-de-saopaulo-possibilita-educacao-emocional-e-social-para-dois-mil-e-cem-alunos/:

https://www.andradina.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/3410/educacao-para-a-paz-chega-as-escolasmunicipais:
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https://transparencia.vicosa.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/educacao-promove-projeto-paraorientar-as-relacoes-interpessoais-nas-escolas-municipais-de-vicosa/61223 (Viçosa - MG):
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https://novohamburgo.rs.gov.br/noticia/formacao-diretores-valoriza-educacao-emocional (Novo
Hamburgo - RS):
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https://guaira.sp.gov.br/wp-content/uploads/2019/10/31.pdf (PM Guaíra – SP):
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https://caruaru.pe.gov.br/encontro-de-formacao-em-rede-reune-professores-de-caruaru-antes-do-iniciodo-ano-letivo/ (Caruaru-PE):
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https://www.folhadamata.com.br/educacao/noticias/metodologia-e-apresentada-a-educadores-da-redemunicipal-de-ensino-3623 (Viçosa-MG):
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https://agazetadoacre.com/2018/04/flash/prefeita-socorro-neri-abre-curso-de-formacao-e-consolidacaodo-programa-liga-pela-paz-em-rio-branco/ (ACRE-AC):

https://www.novohamburgo.rs.gov.br/noticia/diretores-escola-participam-curso-formacao-liga-paz
(Novo Hamburgo - RS):
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http://ode.pb.gov.br/index-14047.html (curso de formação dos professores - PB):

https://chicoterra.com/2019/01/08/escola-sesi-em-macapa-e-pioneira-no-estado-na-implantacao-daeducacao-socioemocional-em-sala-de-aula/ (Macapá – AP):
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https://www.duartelima.com.br/51701-liga-pela-paz-melhorou-comportamento-de-80-de-alunos-darede-estadual/ (Princesa Isabel/PB):

http://www.mestresdaeducacao.pb.gov.br/index-13797.html:
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https://wscom.com.br/projeto-liga-pela-paz-e-realizado-no-iep/ (Paraíba):

https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2017/02/familia-conserta-o-que-aluno-quebraem-escola-lider-do-ideb-em-ribeirao.html (Ribeirão Preto - SP):
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https://www.folhape.com.br/noticias/educacao-emocional-se-torna-disciplina-nas-escolas-do-cabo-desanto-ag/57398/ (Cabo Santo Agostinho – PE):

https://semed.manaus.am.gov.br/programa-liga-pela-paz-promove-formacao-para-mais-de-300profissionais-da-educacao/ (Manaus – AM):
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https://www.jornalcidademg.com.br/biosev-faz-balanco-da-edicao-2014-projeto-liga-pela-paz-emlagoa-da-prata/ (Lagoa da Prata – MG):

Noticiou-se, ainda, que o Município de Capanema-PR aprovou lei instituindo a
obrigatoriedade da adoção do projeto, Liga pela Paz, em todas as escolas municipais, conforme link
https://capanema.pr.gov.br/attachments/article/661/lei%201564.2015.pdf:
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http://antigo.paraiba.pb.gov.br/index-16492.html:

https://web.arapiraca.al.gov.br/2016/05/metodologia-liga-pela-paz-esta-transformando-o-ensinopublico-de-arapiraca/ (Arapiraca – AL):
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https://ligasolidaria.org.br/palestra-inteligencia-emocional/:

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/educacao-emocional-reduz-em-30-comportamentosproblematicos-na-pb-diz-organizacao.ghtml:
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https://www.aracaju.se.gov.br/index.php?act=leitura&codigo=73276 (Aracaju – SE):

https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-dos-colegios-santa-amalia/colegio-santa-amalia-em-saopaulo-inicia-a-educacao-emocional-e-social-em-parceria-com-a-metodologia-liga-pela-paz/ (São Paulo
– SP):
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https://ac24horas.com/2018/05/08/com-educacao-emocional-e-social-74-dos-alunos-de-rio-branco-setornaram-mais-comunicativos-e-carinhosos/ (Rio Branco – AC):

https://www.tudorondonia.com/noticias/seduc-e-sepaz-difundem-cultura-de-paz-,36801.shtml
(Rondônia – RO):
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https://auniao.pb.gov.br/servicos/copy_of_jornal-a-uniao/2017/outubro/a-uniao-08-10-2017:

https://educacaoeuapoio.com.br/escola-publica-paraibana-comemora-conquista-de-premio-nacional/
(Prêmio recebido Escola em Santa Luzia):
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https://ligasolidaria.org.br/palestra-joao-roberto-araujo-fala-sobre-educacao-social-e-emocional/#:

https://www.renascercoc.com.br/blog/metodologia-liga-pela-paz:
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No mais, consta Parecer Pedagógico, fls. 49/50, emitido por comissão específica formada
por servidores designados para tal fim:
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Com relação aos valores contratados e o comparativo de preço com outros entes, cabe
observar o entendimento da Orientação Normativa 17/2009, da Advocacia Geral da União, aplicado a
situações de inviabilidade de competição, como no presente caso (em face das características singulares
e específicas da metodologia de ensino):
“A razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação
poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços
praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros
meios igualmente idôneos”.
Portanto, considerando os fatos acima, conclui-se que em se tratando de inexigibilidade
de licitação, a compatibilidade do preço contratado pode ser comprovada por meio de contratos firmados
anteriormente pelo fornecedor com a Administração Pública.
O primeiro contrato firmado, para implantação do programa, em 2014, entre o Governo
do Estado e a empresa J.R. ARAÚJO & ARAÚJO (Inteligência Relacional - CNPJ 66.998.691/000172), Contrato 069/2014 (Processo TC 08632/14) constava o preço unitário de R$90,00, mesmo valor
praticado pelo município de Capanema – PR (R$8.659,98/96 = R$90,20):
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Ao consultar o Termo Aditivo do município de Capanema, Estado do Paraná, para o
mesmo período, os valores estavam compatíveis com os contratados pelo Estado da Paraíba no exercício
de 2014:
https://hugepdf.com/download/diario-oficial-dos-municipios-55_pdf:
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Por sua vez, em relação aos valores contratados pelo Estado da Paraíba, exercício de
2017, objeto deste processo, consta, fl. 88, a composição dos custos do material referente à metodologia
no valor unitário de R$108,00:
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Para efeito de comparação, o valor contratado, pelo Governo do Estado (R$108,00) foi
inferior aos valores contratados pela Prefeitura Municipal de Cabo de Santo Agostinho (R$164,50), que
foi obtido por meio de solicitação via seu Portal de Transparência, protocolo 21698 e da CI 133/2022,
pela qual a Controladoria Geral do Município encaminhou cópia do Contrato 096/PMCSA-SME/2022
e seus termos Aditivos, celebrados com a empresa Inteligência Relacional:
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Nesse sentido, observa-se que os valores contratados pelo Governo do Estado, encontrase compatível com os praticados com outros entes públicos.
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Por fim, quanto aos outros eventuais fornecedores citados pelo Ministério Público de
Contas e pela Unidade Técnica como o possível paradigma, mesmo que houvesse a possibilidade de
uma comparação, não seria o caso, pois se tratam de metodologias, estudos, linhas de pesquisas e
abordagens diferenciadas e exclusivas de cada programa.
Eis as abordagens e metodologias de cada fornecedor:
A Metodologia Pedagógica Liga pela Paz possui as seguintes abordagens científicas:
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Quanto à Escola da Inteligência, (https://escoladainteligencia.com.br) do prof.
Augusto Cury, possui metodologias e abordagens em linhas específicas de estudos:

Além do mais, em consulta a outros contratos firmados com alguns órgãos públicos,
verificou-se que os valores, em princípio, são superiores aos contratados pelo Governo do Estado da
Paraíba:
http://www.varzeagrande.mt.gov.br/storage/Arquivos/f26912b71c396bbd5ef28d345b517fb4.pdf:
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Já o NEEMOC – Núcleo de Educação Emocional do Centro de Educação da UFPB
tem por objetivo a realização de estudos e pesquisas na Área de Educação e possui regramento
estabelecido na Resolução 24/2017 do CONSUNI, conforme os principais trechos da citada resolução:

Na Seção V do anexo à resolução

69/73

Processo TC 02588/18

Portanto, são abordagens, linhas de pesquisas e trabalhos diferentes.
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Por

fim,

a

ASEC

–

Associação

pela

Saúde

Emocional

de

Crianças

(http://www.asecbrasil.org.br/), que é uma entidade sem fins econômicos e representante do Programa
educacional Amigos do Zippy (AZ) e Amigos do Zippy em Casa, estes possuem as seguintes
abordagens:
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Como se pode observar, a abordagem pedagógica também se diferencia das demais.
Assim, não há parâmetros comparativos sobre os estudos, linhas de pesquisas. Cada qual tem suas
especialidades e objetivos.
Portanto, a rigor, os produtos e metodologias aplicados pelos fornecedores, citados pela
Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, não possuem, em princípio, similaridades
específicas, pois se tratam de metodologias pedagógicas, estudos, objetivos, linhas de pesquisas e
abordagens diferentes, cada qual com sua especificidade. Assim, não se torna cabível a comparação.
Como já esclarecido, no caso em análise, restou evidente que se trata de aquisição, pela
Administração Pública, de material pedagógico especialmente elaborado pela empresa educacional J.R.
ARAÚJO & ARAÚJO LTDA (INTELIGÊNCIA RELACIONAL EIRELI), dispondo de conteúdo
programático original, inédito e exclusivo, com a capacitação dos professores, acompanhamento,
supervisão e coordenação das atividades pedagógicas, e que a empresa é distribuidora exclusiva do
referido material para todo o território nacional.
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Como bem pontuou o Ministério Público de Contas, fl. 367:
“Não se ignora que este representante do Ministério Público de Contas já se manifestou,
em outros processos envolvendo a mesma controvérsia, que nas contratações de livros por
inexigibilidade, o fato de existirem materiais didáticos que, em princípio, tratem de uma mesma temática
e possuam preços mais reduzidos, não impediria, de per si, a utilização do instrumento de contratação
direta. Afinal, entende-se que se deve analisar a situação caso a caso, visto que podem tais materiais
possuir qualidades e finalidades diferentes, a depender da quantidade, ano, edição, grau de
ensino/público-alvo (fundamental ou médio), entre outros fatores técnicos. E, nesse contexto, é preciso
deixar certo grau de discricionariedade para a Administração.”
E ainda, fls. 225/226, o Ministério Público de Contas pontuou que:
“Ora, que torna inexigível a licitação, no caso, é a inviabilidade de competição entre os
possíveis fornecedores por força da exclusividade de produção ou comercialização de determinado
produto.
Assim, todas as vezes que nos deparamos com a produção de material intelectual este
será sempre exclusivo, porque uma produção intelectual nunca será igual a outra, excetuando-se
aqueles casos em que vários representantes possuem autorização para reproduzi-lo e comercializá-lo.
Por isto, nos casos de aquisição por exclusividade deste tipo de material não basta que
se apresente a comprovação da exclusividade do fornecedor, mas também que se comprove que somente
aquele produto, com suas características especialíssimas, consegue atender às necessidades do
interesse público.”
No ponto, as diversas fontes citadas, associadas à aplicação do objeto contratado pelo
Estado da Paraíba em inúmeras outras entidades públicas, a carta de exclusividade apresentada, o preço
compatível com o mercado, a assimetria quanto ao objeto dos demais fornecedores indicados pela
Auditoria e Ministério Público de Contas, bem como a devida instrução do procedimento administrativo
de Inexigibilidade de Licitação analisado, dentre outros elementos, autorizam reconhecer a escorreita
conduta da Secretaria de Estado da Educação de enquadrar o feito no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93,
cabendo, pois, conhecer e conceder provimento ao presente Recurso de Apelação.

Por todo o exposto, VOTO para que este Tribunal decida: I) preliminarmente,
CONHECER DO RECURSO e, no mérito, LHE CONDEDER provimento para JULGAR
REGULARES a Inexigibilidade de Licitação 025/2017 e o Contrato 103/2017; II) desconstituir a
MULTA aplicada ao recorrente; II) MANTER os demais termos da decisão; e III) DETERMINAR o
arquivamento dos autos.
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DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 02588/18, sobre a análise, nessa
assentada, de Recurso de Apelação interposto pelo ex-Gestor da Secretaria de Estado da Educação,
Senhor ALÉSSIO TRINDADE DE BARROS, em face do Acórdão AC1 – TC 01564/19, prolatado pela
Primeira Câmara deste Tribunal de Contas, mantido pelo Acórdão AC1 – TC 00750/20, quando do
exame de Recurso de Reconsideração, referente à análise do procedimento licitatório de Inexigibilidade
de Licitação 025/2017 e do Contrato 103/2017, materializados pela Secretaria de Estado da Educação
(SEE), objetivando a aquisição de 84.919 livros Educação para a vida: Educação Emocional e Social /
Cultura de Paz - Coleção Educação para a vida: Compreensão, Diálogo e Perdão: educando e 1538 livros
Educação para a vida: Educação Emocional e Social / Cultura de Paz – Coleção Educação para avida:
Auto Estima: educador, para que sejam distribuídos aos alunos que estejam cursando a 1ª e 2ª série do
ensino médio na rede estadual e a 2 (dois) professores por escola, atendendo às metas estabelecidas pela
SEE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e no
Contrato, no valor total de R$9.337.356,00, ACORDAM os membros do Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba (TCE-PB), à unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
I) preliminarmente, CONHECER DO RECURSO e, no mérito, LHE CONDEDER
provimento para JULGAR REGULARES a Inexigibilidade de Licitação 025/2017 e o Contrato
103/2017;
II) Desconstituir a MULTA aplicada ao recorrente;
III) MANTER os demais termos da decisão; e
IV) DETERMINAR o arquivamento dos autos.
Registre-se e publique-se.
TCE – Sessão Presencial e Remota do Tribunal Pleno.
João Pessoa (PB), 18 de maio de 2022.

Assinado

26 de Maio de 2022 às 08:56

Cons. Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

Assinado

19 de Maio de 2022 às 12:13

Cons. André Carlo Torres Pontes
RELATOR

Assinado

20 de Maio de 2022 às 11:42

Bradson Tiberio Luna Camelo
PROCURADOR(A) GERAL

